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 كل كشور 7931ربرسي اليحه بودهج سال 

گاهي اجمالي هب فناوری اطالعات و ارتباطات. 1  ن

 

 

  

 

 
 

 

 
 اهداف کالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در اسناد و قوانین مرتبط

اجراي آن از ابتداي  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و  5931توسعه در سال  ششم برنامه . قانون1

و  كارگيري فناوري اطالعاتهآغاز شده است. اين برنامه مواد متعددي در خصوص توسعه و ب 5931سال 

 يدر بستر شبکه مل کيتوسعه دولت الکتروناست.  (16)و  (16)ترين آنها مواد ارتباطات در كشور دارد كه مهم

 از مهمترين احکام آن است. اطالعات

خ مورمخابرات، مصوب  و پست زمينه در غيردولتي بخش فعاليت امتياز حق وصول و تعيين اجازه قانون .۲

 دولت السهمحق و االمتيازحق درصد مبالغ 511دارد: تخصيص مجلس شوراي اسالمي بيان مي 53/6/5931

 دورص و اطالعات فناوري مخابراتي، پستي، خدمات ارائه هايتعهدات فعاليت انجام عدم جبران قانوني جريمه و

 در مصوب هايرديف هايدر هزينه منظور صرفاطالعات به فناوري و ارتباطات هايشبکه ايجاد مجوز

 و روستايي و محروم مناطق در اطالعات فناوري و ارتباطات زيربنايي خدمات امور در ساليانه هايبودجه

 و سازيخصوصي و آزادسازي هايهزينه تأمين و اطالعات فناوري و مخابراتي پستي، خدمات كنندگانارائه

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. ايسرمايه هايدارايي تملک

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و احکام  51/55/5931كشور  هاي توسعهاحکام دائمي برنامهقانون  .3

آن به  (96)ماده آن به موضوع كاداستر،  (55)دارد. ماده  ات و ارتباطاتاطالع يفناورمتعددي در زمينه 

 آن به موضوع (61)ماده ، كردن اطالعات يکيالکترون و موضوع کيالکترون يموضوع نظام جامع دادرس

 ي اشاره دارد.کيآن به موضوع سامانه تداركات الکترون( 11)ماده و  هوشمند ريرهگ يهاسامانه

 

 اعتبارات بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتنمای کلی 

ند. كتوسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم مي هاي پُرشماري را براييط و ظرفيتافناوري اطالعات و ارتباطات شر

از داليل ضرورت هاي كلي برنامه ششم توسعه ، برنامه ششم توسعه و سياستاندازتکاليف سند چشم

 امتياز حق وصول و تعيين اجازه است. تصويب قانون اطالعات و ارتباطاتگذاري در حوزه فناوري سرمايه

ي مجلس شوراي اسالمي اقدام حمايتي مجلس از ازسومخابرات  و پست زمينه در غيردولتي بخش فعاليت

را در  اطالعات و ارتباطات يفناوروضعيت اعتبارات حوزه  5وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است. جدول 

  دهد.اخير نشان ميهاي سال
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 (يالر يليارد)م                          1397 تا 1391 سال از ارتباطات و اطالعات یفناور بخش اعتبارات یکل ینما. 1جدول 

 سال

اعتبارات متمرکز 

فناوری )متفرقه( 

اطالعات و 

 ارتباطات

اعتبارات 

ای فناوری برنامه

اطالعات و 

 ارتباطات

جمع اعتبارات 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

اعتبارات بودجه 

 عمومی کل کشور

سهم فناوری 

طالعات و ا

ارتباطات از 

اعتبارات عمومی 

 )درصد(

رشد اعتبارات 

فناوری اطالعات و 

تباطات نسبت به ار

 سال پیش

 )درصد(

1397 672۲38 3۲2785 10020۲3 326802490 7/۲ 16 - 

5931 61،166 96،166 556،661 9،655،196 1/9 1 - 

5931 63،161 95،153 511،113 9،916،631 1/9 559 

5936 66،961 51،911 11،611 1،666،511 5/1 16 

5939 16،616 6،951 91،663 1،911،161 1/5 599 

5931 1،139 3،161 51،991 5،311،131 6/1 51 

5935 6،331 6،191 59،191 5،165،561 6/1 - 

هاي مربوط به اليحه بودجه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات  و گزارش 5931و قانون بودجه ستتال  5936هاي اليحه بودجه ستتال واحده و پيوستتت ماده خذ:آم

 .5931تا  5931ها از سال مركز پژوهش

 

ه  تهزار ميليار ريال كاهش داشتت 56بيش از  5936بودجه ستتال  حهياطالعات و ارتباطات در ال يجمع اعتبارات فناور

)جدول   بسيار مضاعف است 5936اهش در سال اما ميزان ك ،نيز وجود داشت 5931 سال جهداست. اين كاهش در قانون بو

سبت به ديگر حوزه     .(5 شانگر ميزان توجه به اين حوزه ن شور   سهم اعتبارات فناوري اطالعات از كل بودجه عمومي ن هاي ك

 دهد.سال اخير نشان مي 6سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از بودجه عمومي را در  .(5نمودار ) است

 

 1397تا  1391 یهاکشور در سال یرات عموماطالعات و ارتباطات از اعتبا یسهم اعتبارات بخش فناور. 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .هاي قبلو قوانين بودجه سال 5936هاي اليحه بودجه سال ماده واحده و پيوست مأخذ:
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همواره  5931تا  5935هاي اي اين بخش، از كل بودجه عمومي كشور در سالسهم جمع اعتبارات متمركز و برنامه

 سال شروع به كاهش نمود و در اليحه بودجه 5931رسيد. اما اين رقم از سال درصد  1/9 به حدود  6/1افزايش يافته و از رقم 

و توجه ويژه اين بخش در  اطالعات و ارتباطات يفناوررغم گسترش روزافزون به .(5)نمودار  رسيده است 6/1به رقم  5936

 به بخش فاوا كمتر توجه شده است. 5936 سال بودجه حهيال قانون برنامه ششم كشور، در

 

 اعتبارات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

 5931و قانون بودجه سال  5936بودجه سال  حهيال 6از پيوستاطالعات و ارتباطات  يبخش فناوراي مرتبط با اعتبارات برنامه

يک تغيير عمده دارد و آن اينست كه  5931نسبت به قانون سال  5936در اليحه بودجه سال  6استخراج شده است. پيوست 

رويکرد مبهم سازمان برنامه و بودجه  دليلهها ذكر شده است. بهاي متفرقه كنار ارقام اعتبارات برنامهيک رديف با عنوان رديف

هاي متناظر خود در جداول كالن ندارند. از طي با ارقام رديفارتبا 6اي پيوست هاي برنامهاعتبارات متفرقه مندرج در رديف

ده اي به درستي ذكر شاي حتي اگر اعتبارات متفرقه مرتبط با هر رديف برنامهطرف ديگر تركيب اعتبارات متفرقه و برنامه

اي ارتباط اعتبارات برنامهاي ترسيم كرد. در نتيجه شود كه نتوان تصوير درستي از مجموع اعتبارات برنامهباشند موجب مي

ز ابهام اي ااي دائمي و قانون برنامه توسعه ششم در پردههاي كالن كشور مصوب در قوانين توسعههاي اجرايي با برنامهدستگاه

 گيرد. قرار مي

دهد. مجموع را نشان مي 5936بودجه سال   حهياطالعات و ارتباطات در ال يمرتبط با فناورنمايي از اعتبارات  1نمودار 

 اي است. درصد آن تملک دارايي سرمايه 6ها است كه تن الير ارديليهزار م 511با فاوا بيش از  اعتبارات مرتبط
 

 1397 بودجه سال حهیال اطالعات و ارتباطات در ی. اعتبارات مرتبط با فناور۲نمودار 
 (يالر يليارد)م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .5936بودجه سال  حهيال مأخذ:
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 یانهیهز ـی برنامه االف( اعتبارات 

 ۲8.400داشته و از رقم  يدرصد 3كاهش  5931نسبت به قانون بودجه سال  5936بودجه سال  حهيدر الاي اعتبارات برنامه

امه اطالعات و برن يبرنامه توسعه فناور ک،ياست. برنامه توسعه دولت الکترون دهيرس الير ارديليم ۲5.740به رقم  الير ارديليم

 است. 5936بودجه سال  حهيهاي الاز مهمترين برنامه نترنتيا باند يپهنا نيتأم

 ییتملک داراب( اعتبارات 

بود كه در  الير ارديليم 3،166 بيش از 5931قانون بودجه سال  در اطالعات و ارتباطات يفناورمرتبط با  يياعتبارات تملک دارا

تر يمنجر به طوالن توانديروند م نيا رسيده است. 166.6درصدي مواجه و به رقم  16با كاهش شديد 5936بودجه سال  حهيال

هاي پروژه ياياز مزا يمنداست بهره ممکناطالعات و ارتباطات شود و به دنبال آن  يهاي مهم حوزه فناورپروژه يشدن اجرا

 .مواجه كند ريخأاطالعات و ارتباطات را به ت يحوزه فناور يكاربرد

 های متفرقهدیفج( اعتبارات ر

قانون بودجه نسبت به  5936در اليحه بودجه سال  و متفرقه عادي( 51و 6يافته به جدول  انتقال)اعم از هاي متفرقهاعتبار رديف

ميزان  9 ميليارد ريال رسيده است. نمودار 16.196 ميليارد ريال به رقم 61.166 داشته و از رقم درصدي 51 كاهش 5931سال 

 گذارد.به نمايش ميرا  5936سال تا  5935هاي متفرقه بودجه از سال اعتبارات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در رديف

بخش را با چالش  اي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه اينكاهش اعتبارات متفرقه در كنار كاهش اعتبارات برنامه

 ها با اختالل همراه خواهد كرد.هاي فناوري اطالعات را در بسياري از دستگاهكاهش منابع روبرو خواهد كرد و اجراي پروژه

 

 1397 سالبودجه  حهیال تا 1391 سالبودجه  قانون از متفرقه یهافیرد در ارتباطات و اطالعات یفناور با مرتبط اعتبارات. 3نمودار 
 (الير ارديليم)

 

هاي هاي بررسي اليحه بودجه كشور در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، مركز پژوهشو گزارش 5936واحده اليحه بودجه سال  ماده 1-6و  3: جدول مأخذ

 .5931تا  5935مجلس از سال 

 

 

 

 

67,238

80,074

89,640

45,451

28,467

6,2934,995

13971396139513941393139۲1391
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7۲2005692366

512183

13971396139513941393

 بخش فناوری اطالعات و ارتباطات درآمدهای

ميليارد ريال  515،633 حدود، فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مرتبط با فعاليت، درآمد حاصل از 5936سال  ر اليحه بودجهد

 6طور كه نمودار هماندهد. رصدي را نشان ميد 6/1كاهش  5931سال  قانون بودجهبيني شده است. اين رقم نسبت به پيش

 هزار ميليارد 15 بر بالغ 5939در قانون بودجه سال  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي درآمد دولت از فعاليتدهد نشان مي

 5931سال  بودجه در قانون رسيد، ريال هزار ميليارد 13درصد افزايش به رقم  91با  5936بود و در قانون بودجه سال  ريال

 الير ارديليهزار م 511به  شيدرصد افزا 61با  1593در قانون بودجه سال  رسيد، الير ارديليهزار م 61درصد افزايش به  6با 

 ي دارد. درصد 6/1كاهش   5936اما در اليحه بودجه سال  ،ديرس

 

 1397تا  1393اطالعات و ارتباطات از سال  یحوزه فناور یدرآمدها یکل . نمای4 نمودار

 (الير ارديلي)م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتهای( دولتی ها )بنگاهبودجه شرکت

 اين بين از كه دارد وجود5936 سال بودجه در اليحه ارتباطات واطالعات  فناوري در حوزه فعال شركت (56) چهارده

 .دارند قرار واگذاري ليست در تخصصيمادر شركت الکترونيک صنايع توسعه و تحقيقات از حمايت صندوق هاشركت

هاي اخير هاي دولتي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در طول سالداده شده، بودجه شركتنمايش  1نمودار 

 خود اختصاص داده است. افزايش يافته و سهم قابل توجهي از مجموع بودجه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات را به
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 اوری اطالعات و ارتباطاتهای دولتی فنهای شرکت. مقایسه جمع درآمد و هزینه5نمودار 

        1397و الیحه بودجه سال  1396و  21395 21394 1393های در قوانین بودجه سال

 ميليارد ريال()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5936و اليحه بودجه سال  5931تا  5939هاي قوانين بودجه سال 9پيوست مأخذ: 

 

بيني شده كه نسبت به سال گذشته ميليارد ريال پيش 11.113مبلغ  5936هاي مذكور در اليحه بودجه سال درآمد شركت

ركت ش ،مركز گسترش فناوري اطالعاتهاي اين افزايش درآمد بيشتر مرتبط با شركت ،ميليارد ريال افزايش داشته است 9.669

است. البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت كه در كنار  شركت سهامي ارتباطات زيرساخت و سهامي صنايع الکترونيک شيراز

هاي فعال در ها و درآمدهاي شركتها نيز تا حدودي به همان نسبت افزايش يافته است. بررسي رشد هزينهافزايش درآمدها، هزينه

تا  5939هاي ها در طول سالشركتهاي اين عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات حاكي از آن است كه ميانگين رشد ساليانه هزينه

 .درصد رشد داشته است 56درصدي برخوردار بوده و درآمدها نيز  51از رشد  5936

 

 یریگجهینت

درصد  51حدود  5931 سال نسبت به قانون بودجه 5936 سال اعتبارات فناوري اطالعات و ارتباطات در اليحه بودجه جمع

در سال  كشور عمومي اعتبارات كل جمع از درصد 6/1 رقم اين. است رسيده ريال ارديليم هزار 511كاهش داشته و به رقم 

هاي مهم پروژه يتر شدن اجرايبه طوالن توانديم 5936در سال  اطالعات و ارتباطات ياعتبارات فناور كاهش .است 5936

 يحوزه فناور يهاي كاربردپروژه ياياز مزا يمندشود و به دنبال آن ممکن است بهرهمنجر اطالعات و ارتباطات  يحوزه فناور

اجراي احکام مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( در برنامه ششم توسعه  مواجه كند. ريخأاطالعات و ارتباطات را به ت

م در مستقيطور براي توسعه بخش فاوا بهدر اليحه بودجه سنواتي است. تصويب بودجه الزم الزم نيازمند تصويب بودجه 

 .هاي ديگر كمک شاياني خواهد كرددر بخش افزايش درآمد دولت در اين بخش و كاهش هزينه
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